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1. CARL CZERNY (1791 – 1857) 

 

Viyana’da doğan Czerny, Bohemya
1
 orijinli 

bir aileden geliyordu. Küçük yaşlardan itibaren 

gösterdiği müzik yeteneği sayesinde, babası 

Wenzel Czerny’nin yanında, Marpurg ve 

Türk’ün öğretilerini takip etmişti. Hummel’den 

etkilendiği bir gerçekse de, esas yol göstereni, 

metotlarını detaylı analiz ettiği Celementi’dir. 

Hayatının dönüm noktasını, Wenzel Krumpholz 

tarafından 1800
2
 yılında Beethoven ile tanışması 

oluşturur. Üç yıl büyük besteci ile çalışan 

Czerny, onun müziğinin gelecek kuşaklara 

aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.  

 

On yaşındaki Czerny, Beethoven ile 

buluşmasında, Mozart K. 503 Piyano 

Konçertosu’nun ilk bölümü ile, bestecinin 

Patetik Sonat’ını seslendirmişti. Aslında 

yetenekli çocuklarla ve müzik dehalarıyla 

ilgilenmeyen Beethoven, Czerny’yi beğenmiş ve 

baba Wenzel’e şöyle demişti: 

 

“Çocuğun yeteneği var. Öğrencim olarak 

kabul ediyorum, ona kendim ders vereceğim. 

Bana haftada bir gönder”. 
3
 

 

Dersler 1803 yılına kadar sürdü; bu tarihten 

sonra, Beethoven’ın yeterince zaman 

ayıramamasından dolayı kesildi. Ancak, baba 

Wenzel Czerny’den kaynaklanan pratik sorunlar 

da vardı. Czerny şöyle anlatıyor: 

 

“Babam, beni kasabaya yalnız göndermeye 

istekli olmadığı için, her seferinde benimle 

geliyordu, bu da, bazı dersleri kaçırmama neden 

oluyordu; ayrıca, derse gittiğim zamanların 

çoğunda, Beethoven’ın beste yapmakla çok 

meşgul olmasından dolayı, dersler 

yapılamıyordu. Bu nedenlerden ötürü, bir süre 

sonra, derslerim kesildi ve ben kendi yoğun 

çalışmama geri dönmek zorunda kaldım.” 
4
 

 

Czerny’nin Beethoven’ı yeniden görmesi 

için, iki yıl daha geçmeliydi. Prens 

Lichnovsky’nin salonunda yeniden 

karşılaştıklarında Beethoven, dersleri kesmiş 
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merkezini Prag kentinin oluşturduğu bölge. Czerny, 
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2 Bazı kaynaklara göre Ocak 1801 
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olması nedeniyle, Czerny’nin babasını iyice bir 

azarladı. Öğrencisinin geldiği düzeyden hiç 

memnun olmadığını belirtti ve baba Czerny’nin, 

oğlunu yeterince disipline edemediğini iddia 

ederek onu suçladı. Wenzel Czerny, Beethoven’a 

gayet melodramatik bir yanıt verdi : “Ah, Bay 

Beethoven, o bizim tek oğlumuz.” 

 

Dersler kesilse de, Beethoven ile Czerny hep 

iyi  ilişkiler içinde oldular. Büyük besteci, 

“Allegro di confusione” 
5
 olarak tanımladığı 

günlük yaşantısı içinde, özellikle yeni 

yayınlatacağı eserlerin kontrol ve düzeltmeleri 

gibi konularda Czerny’nin yardımını alıyordu. 

Ona güveni tamdı; tek operası olan Fidelio’nun 

piyano uyarlamasını Czerny’ye yaptırmış, birinci 

ve beşinci konçertolarının prömiyerlerini ona 

çaldırmıştı. Çok düşkün olduğu yeğeni Carl’ın 

eğitimini bile Czerny’ye bırakmıştı.  

 

Eğitimi sırasında Czerny, Beethoven’ın ona 

öğrettiği her şey için çok mutlu oluyordu. 

Özellikle de, legato çalma sanatının inceliklerine 

bayılıyordu. Anılarında şöyle yazıyor: 

 

“Herşeyin üstünde, benim dikkatimi 

legatoya çekti; o, bunu herkesten iyi yapıyordu 

ve diğer piyanistler bunu yapılamaz 

görüyorlardı. Mozart’ın zamanından gelen eski 

stil, hala modaydı.” 
6
 

Czerny’nin besteci olarak kariyeri, J.S 

Bach’ın füglerinin, Scarlatti’nin sonatlarının ve 

daha erken dönem bestecilerin eserlerinin 

birçoğunun titizce kopyalarını çıkarmasıyla, 

1802 yılında  başladı. Orkestrasyonu, 

Beethoven’in 1. ve 2. senfonilerini kopyalarken 

öğrendi ve aynı yöntemi Haydn ve Mozart’ın 

senfonileri için de kullandı. Czerny’nin ilk 

bestesi, 15 yaşındayken (1806) yayımlandı. Eser, 

keman ve piyano için Krumpholz’un bir teması 

üzerine 20 konçertant çeşitleme (Op.1) idi. Ders 

vermediği zamanlarda yalnızca besteleme 

üzerine çalışıyordu. Op.1-10 eserlerinin çok 

sevilmesiyle yayımcılar, Czerny ne getirirse 

basmaya hazır hale geldiler. Böylece Czerny, 

piyano eserlerinin satışından önemli bir gelir 

elde etmeye başladı. 

Bu eğilim, onu, 19. yy.ın en verimli 

bestecilerinden biri yaptı. Eser kataloğu, sekiz 

yüzden fazla opus numarası içerir. Czerny, 

sıklıkla, günün zevklerine uygun, yüzeysel 
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eserler yazmıştı ki, bunların başında, popüler 

opera melodilerinin piyano için düzenlemeleri 

gelmektedir. Günümüze kadar ulaşan en önemli 

eserleri, eğitim amaçlı yazılanlarıdır. 

Czerny, eserlerini dört ana gruba ayırmıştı: 

1. Çalışmalar ve alıştırmalar 

2. Öğrenciler için kolay parçalar 

3. Konserler için parlak yapıtlar 

4. Ciddi müzik (senfoniler, uvertürler, 

konçertolar vb). 

Czerny, ‘konserler için parlak yapıtlar’ını 

ciddi müzik olarak görmedi. Bu, halk kitlelerini 

parlak teknikle etkilemeye yönelik dönemin 

popüler anlayışına uygun bir yaklaşımdı. Ancak, 

en son kategoriye, senfonilerini, uvertürlerini, 

piyano konçertolarını ve muhtemelen bugün hiç 

bilinmeyen ve el yazmalarında saklı kalmış pek 

çok başka eserini koydu. Sayısız teknik 

çalışmaya ek olarak, Czerny, sonatlar, sonatinler 

ve yüzlerce daha kısa yapıt yayımladı ve piyano 

için dört elden sekiz ele kadar edisyonlar 

hazırladı. Ayrıca, milli marşlar, halk şarkıları ve 

günün popüler ezgileri üzerine düzenlemeler 

yayımladı. Piyano dışında senfonik veya oda 

müziği ağırlıklı eserler de yazmıştı. Hatta, dini 

koro müziği eserleri bile vardı. Mandyczewski’ 

nin düzenlediği “Gesellschaft der Musikfreu” da 

yayımlanmamış el yazmaları, birçok farklı tarzda 

eserle birlikte, yaklaşık 300 dini eseri 

kapsamaktaydı. Basılı olarak yaşayan 

bestelerinin yanında, eser numarası verilmeyen 

300’e yakın piyano düzenlemesi vardı. Bu 

yapıtlar Auber, Beethoven, Bellini, Cherubini, 

Donizetti, Handel, Haydn, Mendelssohn, 

Meyerbeer, Mozart, Rossini, Spohr, Verdi, 

Wagner ve Weber gibi bestecilerin yaklaşık 100 

farklı opera, bale, senfoni, uvertür ve oratoryo 

eserlerinin temalarına göre yazılmıştı. 
7
 

Czerny’nin besteciliği, başta Robert 

Schumann olmak üzere, Romantik Dönem’in 

bazı bestecileri tarafından sığ bulunmakta ve 

popüler isteklere yanıt vermeleriyle 

eleştirilmekteydi. Ancak, yazdığı müziğin 

hepsini kötü olarak nitelendirmek yanlış olur; 

1940 yılında Vladimir Horowitz, La Ricordenza 

adlı bir set çeşitlemeyi, tavsiye de ederek 

çalmıştı. 1850’lerden bugüne pek çalınmayan, 

ama dikkate değer bir başka eseri de, op. 268 

Sonate d’Etude’dür. Bu göz kamaştırıcı eser, 

virtüözce elementleri sınırlarında kullanırken, 
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şaşırtıcı derecede romantik değerler de 

taşımaktadır. Ancak, onun müziğini günümüze 

taşıyan en önemli çalışmalar, 1830’lardan 

bugüne, on binlerce öğrencinin yararlandığı 

piyano alıştırmalarıdır.  

Czerny, gençliğinde aralıklarla konserler 

vermiş, ancak, daha sonra seyahat etmenin 

güçlüğü ve konserlerin yarattığı gerginlikler 

yüzünden, bundan vazgeçmişti. Bu nedenle 

Viyana’da kaldı; ders verdi ve beste yaptı. 

Bunların dışında başka bir şeyle ilgilenmedi; 

evlenmedi, kardeşleri ya da yakın akrabaları 

yoktu. Bununla birlikte, pek çok kedisi vardı. 

Her zaman etrafında yedi – sekiz kedi olurdu; o 

da, daima, onlara iyi bir yuva bulmak için çaba 

sarf ederdi. 1857’de ölümünden önce, servetinin 

büyük bölümünü Viyana Konservatuvarı’na ve 

başka hayır işlerine bağışladı. Anlatılanlara göre, 

odasında yer alan dört – beş masada serili olan 

kağıtlara sırayla besteliyor, mürekkebin 

kuruması için birini bırakırken diğer masaya 

geçiyor, hatta o sırada orada bulunan birisi varsa, 

onunla sohbetine de devam ediyordu.  

Çok çalışkan, anlayışlı ve iyi bir eğitimciydi. 

Kendinden sonra gelecek olan virtüoz ve 

öğretmenler kuşağının en önemli 

temsilcilerinden olan Sigismond Thalberg, Franz 

Liszt, Stephen Heller ve Theodor Leschetizky, 

onun öğrencileriydi. Bu piyanistler arasında 

özellikle Liszt ve Leschetizky, yüzlerce genç 

piyaniste yol göstereceklerdi. Dolayısıyla, her ne 

kadar Liszt ve Leschetizky’nin öğretmenlerinin 

fikirlerine ne kadar bağlı kaldıklarını bilemesek 

de, en azından, Beethoven öğretisinin yeni 

kuşaklara aktarılmasında Czerny’nin önemli bir 

yeri olabileceğini düşünebiliriz. 

Czerny, sonuçta, kişiliği ve müziğe olan 

katkılarıyla takdir toplamıştı. Chopin: 

 

“Czerny, bestelerinde görüldüğünden çok 

daha hassas birisidir” derken Stravinsky de: 

“Czerny’nin sahip olduğu müzisyenliği, 

yüksek pedagogluğundan daha çok sayarım” 

demişti.
8
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2. CZERNY’NİN YAŞADIĞI 

DÖNEMDE PİYANO ÇALGISI VE EĞİTİM 

ANLAYIŞLARI 

 

2.1. On Dokuzuncu Yüzyılın İlk 

Yarısında Piyano: 

 

18. yy. başında İtalyan Bartolommeo 

Cristofori tarafından ilk kez yapılıp, Alman ve 

Avusturyalı üreticiler tarafından geliştirilen 

piyano, döneminin tüm mekanik becerilerinin 

sergilendiği bir ortam olmuş; 19. yy. başına 

gelindiğinde, alınan yüzlerce patentle, artık, 

diğer klavyeli çalgıları geride bırakarak, 

günümüze dek ulaşacak önemli müzikal işlevine 

bürünmüştü. 19. yy. ortaları ve sonlarında, başta 

Steinway olmak üzere Amerikan firmalarının 

getireceği önemli yapısal yenilikler sayılmazsa, 

çalgı, solo bir çalgının gereksinimlerini 

karşılayacak kapasiteye ulaşmış sayılabilirdi. 

Bununla beraber, piyanoda fırtınalar yaratmak 

isteyen piyanistler yetiştikçe, eski stille çalan ve 

tüm işi parmaklarına yaptıran müzisyenlerin 

daha önce karşılaşmadıkları biçimde, piyanolar 

zarar görüyor, kolun tüm gücü çalma tekniğine 

uygulandığında, çalgılar birer birer kırılıyordu. 

 

Czerny’nin de öğretmeni olan Beethoven, o 

güne dek hiç görülmeyen bir müzikal derinlik ve 

güçle çaldığı için, kırılgan Viyana piyanolarında 

sürekli sorun yaşıyordu. Ignaz von Seyfried, bir 

keresinde Spohr’a, bir halk konserinde 

Beethoven’ın, daha ilk akorlarda bir düzine teli 

koparttığını söylemişti. Bir başka olayda, Anton 

Reicha’dan, Beethoven’ın bir Mozart konçertosu 

çalacağı akşamda, sayfaları çevirmesi rica 

edilmişti. Reicha şöyle anlatıyor:  

 

“Benden sayfa çevirmemi istemişti, ancak, 

ben daha çok, kopan telleri yerine takmak ve bu 

çekiçlere dolanan telleri düzeltmekle meşguldüm. 

Beethoven, konçertoyu bitirmeye kararlıydı; o 

yüzden ben, bir oturup bir kalkarak, telleri ve 

çekiçleri düzelterek, sonra geri gelip sayfayı 

çevirerek, Beethoven’dan daha çok 

çalışmışımdır.”
9
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Beethoven Viyana’da herkesten daha fazla 

piyano kırmıştı. Czerny, Beethoven’ın bu 

durumu için özür dilerken, onun, yapılmış olan 

piyanoların kapasitesinden çok fazla şey 

beklediğini açıklamıştı.  

 

Czerny’nin öğrencisi Liszt de, benzer 

sorunlarla boğuşuyordu. Clara Wieck Schumann, 

bir Liszt konseri için şöyle yazacaktı: 

 

“… Daha başlangıçta, üç bas teli 

koparttı…….. Bu eksik notalar, onu hiç rahatsız 

etmedi – bu duruma çok alışık olmalı.” 
10

 

 

Burada vurgulanması gereken, piyanonun 

önceleri İngiliz ve Viyana tipi olarak ikiye 

ayrıldığıdır. Czerny’nin de kullandığı Viyana 

piyanoları, kolay çalınan, tuşları hafif, ancak 

volümleri düşük çalgılardı. En zayıf el bile 

bunları rahatlıkla çalabiliyordu. İngiliz çalgıları 

ise, volümleri daha yüksek olmakla beraber, 

tuşun derine gömüldüğü ve çabuk hareketlere 

daha zor karşılık veren çalgılardı. Sağlamdılar, 

ancak tekrarlanan hareketlerde sorun 

çıkartıyorlardı. 

 

Bu iki piyano tipinin iyi yönleri, Fransız 

üretici Sebastien Erard’ın buluşlarıyla 

birleştirilmişti. Özellikle “çift maşalı (kaçışlı)” 

mekanizma patenti, günümüz modern 

piyanosuna giden yolu açacak, tekrarlanan 

hareketlerin çalınışları, daha kolaylaşacaktı. O 

dönemde “tekrar tekniği”ni geliştirmeye yönelik, 

elinizdeki bu albümde de yer verilen 

alıştırmaların yazılmasının nedeni budur.  

 

Mekanik gelişimine kısaca değindiğimiz 19. 

yy. piyanosu, sosyal açıdan, günümüzde hayal 

etmekte zorlanacağımız ölçülerde popülerdi. 

Dönemin gençleri, özellikle de kızlar için, 

önemli bir eğitim ve görgü aracıydı; iyi bir aileye 

mensup genç bir kızın piyano dersi almayışı 

garip karşılanıyordu. Barok Dönem’in ağır ve 

karmaşık yapısı, amatörlerin müziğe ilgilerini 

kısıtladığı için, Klasik Dönem, armonik ve 

homofonik bir besteleme anlayışını getirmiş; 

Barok’taki uzun melodik çizgiler, yerlerini daha 

kısa ve ifadeli temalara bırakmıştı. Klasik ve onu 

takip eden romantik dönemlerde, büyük 

bestecilerin sanat ağırlıklı eserlerinin yanında, 

günün popüler melodilerinin ve halk şarkılarının 

basit eşlikli piyano uyarlamaları yayınlanıyor; 

bunlar, evlere girerek, sanat derinliği sığ da olsa, 

amatörlerin müzikle doğrudan ilişki 
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kurabilmelerini sağlıyordu. Bu akım, piyanonun 

popülerleşmesinde önemli rol oynamıştır. 

 

Bir önceki bölümde değinildiği gibi 

Czerny’nin, Schumann gibi besteciler tarafından 

eleştirilmesi, onun da, bu akıma kapılarak 

yüzlerce beste yapması ve yayınlatmasından 

kaynaklanmaktadır. Gene de, Czerny’nin 

besteciliğinin çok yüzeysel olduğunu söylemek 

doğru olmaz. 

 

2.2.On Dokuzuncu Yüzyılda Piyano 

Eğitimi  Anlayışları 

 

2.2.1.Parmak Ekolü 

 

Piyano pedagojisinin ilk yüz yılında, üç 

temel ilkenin çoğunlukla kabul edildiği 

görülmektedir: 

  

1) Piyano çalma tekniğinde sadece 

parmaklar kullanılmalıdır, kolun üst kısımları 

sabitlenmelidir.  

 

 2) Teknik çalışma tamamen mekanik bir 

işlemdir, günlük olarak yapılan uzun çalışmalar 

gerektirir. 

 

 3) Öğretmen dersin tek otoritesidir, öğrenci 

onu taklit eder.   

 

Bu öğretim, temelde, parmak hareketlerine 

dayandığı için, Parmak Ekolü olarak 

adlandırılmıştır. Tüm eğitim, öğretmenin 

tecrübesine dayalıdır. Genellikle doğrudan taklit 

yapılır: öğretmen bir piyanoda çalar, öğrenci 

diğer piyanoda onu takip eder. Ardından, öğrenci 

tam olarak öğrenene kadar defalarca tekrar 

yapılır. 

 

Piyanonun bu ilk çalma tekniği ve eğitim 

anlayışının en önemli temsilcisi, Muzio 

Clementi’dir (1752 – 1832). Clementi, önceki 

besteci ve eğitimcilerin, genellikle klavsen ve 

klavikorda dayanan ve belirli bölümlerinde de 

piyanodan bahseden metotlarından farklı olarak, 

tamamen piyanoyu düşünerek alıştırmalar ve 

besteler hazırlamıştır. Pedagojik etütlerin babası 

sayılabilecek olan Clementi, beş parmağın 

tamamının eşit güçte olması gerektiğini 

savunmuştur. Bu amaca ulaşmak için öğrenci, 

çalışırken elini hareket ettirmeden sabit tutmalı, 

parmakları yukarıya kaldırıp yüksek bir kuvvetle 

tuşlara basmalıdır. Clementi, her gün düzenli 

olarak pek çok saat çalışılması gerektiğini 

savunan ilk eğitimcilerdendir. Günlük çalışmada 

eksik kalan saatler varsa bunları, bir sonraki 

günün çalışmasına eklemek gerektiğini 

yazmıştır. 

  

Aynı anlayışı savunan Johann N. Hummel 

(1778 – 1837) de, tüm parmaklar üzerinde 

kontrol sağlandığı zaman teknik mükemmelliğe 

ulaşılabileceğini iddia etmiştir. Hummel, bu 

anlayışa uygun olarak, farklı parmak 

kombinasyonlarının kullanıldığı kısa, genellikle 

durağan ve birbirine benzer iki binden fazla 

alıştırma yazmıştır. 
11

  

 

Parmak Ekolü’nün bir başka temsilcisi olan 

Charles L. Hanon (1819 – 1900), ünlü Il Pianista 

Virtuoso albümünün girişinde, piyano tekniği 

problemlerini çözmek için oldukça basit bir 

yaklaşım sunmuştur. Hanon’a göre elin beş 

parmağı da eşit şekilde eğitilirse, piyano için 

yazılabilecek her eser çalınabilir; tek problem, bu 

hareketlerin kendi aralarındaki uyumunu 

sağlamaktır ki, bu da, kolaylıkla çözülebilir. 
12

 

 

Carl Czerny, bu ekolle yetişmişse de, eğitim 

anlayışları çok daha sistemlidir. Bir sonraki 

bölüm, Czerny’nin bu ekol içindeki yerini 

detaylı açıklayacaktır. 

  

Teknik gelişim o kadar ön plana 

çıkarılmıştır ki, kolun “zararlı” etkilerinden 

parmakları korumak için, bir takım mekanik 

aletler de icat edilmiştir. Bu aletlerin ilk 

örneklerinden birisi olarak kabul edilen 

Chiroplast, Johann B. Logier tarafından 1814’te 

patentlenmiştir. Bileği, kolun ağırlığından 

kurtaran bir alt çubuk ve buna paralel 

konumlanmış, bileğin yukarı kalkmasını 

engelleyen bir üst çubuktan oluşan bu aletle elin 

düşey olarak oynatılması engellenmiş ve sadece 

yatay konumdaki hareketine izin verilmiştir. 

Benzer biçimde, piyanist ve eğitmen Friedrich 

W. Kalkbrenner (1785 – 1849) da, 1830 yılında, 

Logier’inkinden biraz daha basit olan kendi 

icadını sunmuştur. Elin düşmesini önleyen tek 

bir çubuktan oluşan alet, öğrencinin, kol 

ağırlığını hissetmesine engel olmayı 

amaçlamıştır; bu sayede, parmak süratinin daha 

çabuk arttırılabileceği savunulmuştur. 

Kalkbrenner, çalışmayı tamamen mekanik bir 

işlem halinde düşünmüş, eli, yukarıda sözü 

edilen aletle sabitledikten sonra, öğrencinin, 
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12 Kochevitsky, s.4. Doğal olarak, Hanon’a basit görünen bu 

uyum, aslında, piyano icrasının uygulanması en zor 

öğelerindendir.BG. 



saatler boyu alıştırma yapmasını ve bunu 

yaparken de, sıkılmamak için bir yandan gazete 

okumasını tavsiye etmiştir. 
13

  

 

 

2.2.2. Kol Ağırlığının Kullanımı ve 19. yy. 

Eğitiminin İleri Fikirleri 

 

 

19. yy.‘da, bestecilerin geniş hayal güçleri 

ve yaratıcılıkları, çalanların yüksek teknik 

kapasiteleri, piyano yapımcılarının zekice 

fikirleri yeni sorunlar üretmiş ve salt parmak 

tekniğine dayalı eski ekol, bu sorunları 

çözmekten uzak kalmıştır.  

 

Bu yüzyılın ikinci yarısında, piyanistlik 

açısından, eski ekolün katı dogmalarıyla modern 

anlayışın pratik gerekleri arasındaki çelişkiler 

gözle görülür hale gelmiştir. Konser salonlarında 

piyanistler, öğretmenlerinin gösterdiklerinden 

daha farklı tekniklerle çalmaya başlamışlardır. 

Eski anlayışlara bağlı eğitimciler ise, kendi 

ulaştıkları yüksek düzeyleri örnek göstererek, 

yeni anlayışların gereksizliğini savunmuşlardır.  

 

Çalgının gerektirdiği yeni tekniklere adapte 

olunamaması, beraberinde fiziksel sorunlara da 

yol açmıştır. Teknik açıdan akrobatlara 

dönüştürülmüş öğrenciler, müzik yetenekleri çok 

güçlü değilse, yaratıcı müzikal ifadeyi ortaya 

çıkartmakta zorlanmışlardır. En kötü örneklerde, 

doğal yapısına aykırı olarak çalan ve gerilen 

parmak kasları, gerginlik ve kasılma yaratmış, bu 

da, rahatsızlıklara ve sakatlanmalara yol açmıştır.  

 

19. yy.’da Parmak Ekolü’nün mekanik 

prensipleri, müzisyenler ve eğitimciler arasında 

çok popüler olsa da,  piyano pedagojisinde yeni 

fikirler arayan müzisyenler de bulunmaktaydı. 

Eğitimciliğinin ilk yıllarında Logier’in 

Chiroplast aletini kullanacak kadar mekanik 

prensiplere bağlı olmasına rağmen piyanist 

Friedrich Wieck (1785 – 1873), daha sonraları 

müzikal içeriğe ve ton kalitesine önem vermiş, 

derslerinde işitmeyi ön plana almıştır. 

Öğrencilerine, sanatsal değeri olmayan eser ya 

da etütlerden uzak durmalarını söylemiş; 

başlangıç öğrencilerine bir yıl kadar nota eğitimi 

vermemiş, bu sürede işitmelerini geliştirmiş ve 

müzikal aktivitelere onları hazırlamıştır. Bu, o 

dönem için oldukça ileri görüşlü bir yaklaşımdır. 
14

 

                                                 
13

 Pruner, s.11 
14 Kochevitsky, s. 6-8 

Piyano tarihinin en önemli bestecilerinden 

olan Frederic Chopin (1810 – 1849), eğitime 

fazla eğilmemesine rağmen, ortaya koyduğu 

fikirlerle gerek çalma tekniklerini, gerek de 

piyano eğitimini etkilemiştir. Piyano klavyesine 

geleneksel yaklaşım olan “do majör ton”la 

başlangıcı reddetmiş, en doğal ve uygun 

pozisyonun, uzun parmakların kısa (siyah) 

tuşlara, kısa parmakların da uzun (beyaz) tuşlara 

konduğu “si majör ton” olduğunu belirtmiştir. 

Chopin’e göre öğrenci, gam çalışmalarına si 

majör tonla başlamalıdır; beş parmak 

alıştırmaları ve gamlar, öncelikle, farklı 

derecelerdeki non-legato tuşeyle çalışılmalı, bu 

yapıldıktan sonra legatoya geçilmelidir.  

 

Chopin, geleneksel yaklaşıma katılmayarak 

elin, bileğin, ön kolun ve kolun uyumlu biçimde 

kullanılması gerektiğini söylemiştir. Gam 

çalınırken piyanistin kolunu gam boyunca yatay 

olarak hareket ettirmesi gerektiğini düşünmüş, 

pasajlarda, arpejlerde ve gamlarda baş parmak 

geçişleri yapılırken elin döndürülmemesi 

gerektiğini savunmuştur. Bestelerinde kullandığı 

yeni teknik yapılar, kolun yatay olarak 

hareketinin yanı sıra, bileğin de aktif katkısını 

gerektirmektedir.  

 

Müzikal içerik ve kalite, Chopin’in 

öncelikleri arasındadır:  

 

“Chopin, farklı tuşeler öğretiyor, legato ve 

cantabile’ye özel önem veriyordu. 

Cümleleme ve legato için “o, daha iki 

notayı bile birbirine bağlayamıyor” 

dediğinde, bu, en büyük eleştirilerinden biri 

olurdu. Piyanoyu şarkı söyler gibi 

çalabilmek için, öğrenciler, iyi şancıları 

dinlemeliydiler”.
15

 

 

 

Chopin’e benzer biçimde, eğitime çok fazla 

eğilmemiş, ancak, piyano tekniği ve öğrenme 

yöntemleri üstüne yazdıklarıyla müzisyenleri ve 

eğitimcileri doğrudan etkilemiş bir başka besteci 

de Robert Schumann’dır (1810 – 1856). 

Geleneksel ekolün mekanik prensiplerinden 

uzaklaşmayı tavsiye eden Schumann’a göre, 

sürekli ve uzun saatler boyunca yapılan gam ve 

alıştırmalar, güzel konuşmak için alfabeyi her 

gün saatlerce tekrarlamaya benzer ve gereksiz bir 

uğraştır. İçinde farklı teknik güçlükler olan 

karmaşık bir besteyi çalışmak, bundan daha iyi 

bir teknik çalışma olabilir.  

                                                 
15 Sykora, s.107 



 

Schumann’ın düşüncesine göre bir 

müzisyenin en önemli özelliği, kendi çaldığını 

dinleyebilmesidir. Piyaniste, eseri çalmadan 

önce, içeriğini zihninde çalışmasını 

önermektedir. Ona göre bu çalışma, ölçü ölçü 

besteyle mücadele etmekten çok daha verimlidir. 

Müzisyen, eseri zihninde tam olarak duymadan 

çalışmaya başlamamalıdır. Parmaklar beynin 

istemlerini yerine getirmelidir; bunun tam tersi, 

yanlış sonuçlar doğurur. 
16

 

 

3. CZERNY’NİN EĞİTİM 

ANLAYIŞLARI 

 

Czerny’nin günümüzde hala tanınıyor 

olması, eğitim besteleri sayesindedir. Kısa ve 

uzun, dönemin tüm çalma problemlerini 

çözmeye yönelik  binlerce alıştırma yazmıştır. 

Yöntemi, sürekli tekrara dayanıyordu; eğer bir 

şey tam olarak yolunda gitmezse, sürekli 

tekrarlarla, çözülene kadar çalışmaya devam 

edilmeliydi. Ayrıca tekniğin, öncelikle müzikten 

bağımsız olarak geliştirilmesi, sonra da, bu 

gelişmiş tekniğin müzik sanatının hizmetine 

sunulmasını savunuyordu. Czerny, müziğin ve 

tekniğin birbirlerinden ayrı düşünülmesi 

gerektiğini savunanların ilklerindendi ancak bu, 

onun, müzikaliteye gereken önemi vermediği 

anlamına gelmemelidir.
17

 

 

Esas ünü, alıştırmaların çalışma 

mekanizmalarını anlaması ve onları sadece 

teknik açıdan değil, aynı zamanda temel 

prensipleriyle de açıklamaya çalışmasından 

gelmektedir. Czerny, 1830
18

 yılı civarında, 

Vollstandige Theoretisch-Practische Pianoforte 

- Schule von dem ersten Anfange bis zur 

Höchsten Ausbildung fortschreitend und mit 

Allen Nöthigen zu Dresem Zwecke eigends 

componierten Beisprelen in drei Theilen 

verfasst von Carl Czerny, op. 500
19

 kitabını 

yayınladı . 

 

Bu kitabın iyi anlaşılması, elinizdeki albüm 

de dahil olmak üzere, Czerny alıştırmalarının 
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 Kochevitsky, s.7 
17 Kochevitsky, s.4 
18 Bazı kaynaklara göre 1828 
19 İlk başlangıçtan yüksek eğitime kadar teorik ve pratik 

eğitim içeren piyano okulu ve bunun için Czerny tarafından 

bestelenmiş 3 bölümlük örnekler 

verimini arttıracağı için, detaya inmekte yarar 

vardır: 

Opus 500 metot, başlangıçtan ileri düzeylere 

kadar uzanır ve üç ciltten oluşur: 

I.Cilt: Temel konular ve gam çalışmaları, 

 II.Cilt: Teknik konular ve parmak 

numaraları, 

 III.Cilt: Performansa bağlı konular. 

Bazı kaynaklarda IV.Cilt olarak adlandırılan 

“Ekler” bölümünde Czerny, kendinden önce 

gelen ve çağdaşı olan bestecilerin eserleriyle 

örneklemeler yapmakta, Beethoven’a özel bir 

önem vermektedir.  

Önsöz bölümünde Czerny, kendi pedagojik 

anlayışlarını açıklamaktadır:  

 “Beceriyi en yüksek şekilde geliştirebilmek 

için, eğitime, mümkün olan en erken zamanda 

başlanmalıdır”. 

 Saygı duyulması gereken, Czerny’nin, 

çağdaşlarından önce anladığı ve çalışmalarında 

sıklıkla dikkat çektiği, “doğru piyano tekniğinin 

öğretilmesi” gerekliliğine yaptığı vurgulardır. 

Öncelikle, davranışsal becerilerin yaratılması 

amaçlanmaktadır. Enstrüman çalma becerileri 

basit otomatik reaksiyonlardan ve 

alışkanlıklardan oluşmamaktadır. Temelleri,  

koordinasyona ve entegrasyona dayanmaktadır 

ve bunlar, sonuçta, hareketsel yapıların 

organizasyonuna bağlıdır. Kas reaksiyonları, 

dıştan gelen ve genellikle görsel uyarılarla 

gerçekleştirilmektedir. Bu aktivitede görsel 

uyarı, notalarla sağlanmaktadır.  

Czerny’nin önem verdiği bir başka konu, 

özellikle küçük yaştaki çocuklara, öncelikle 

öğrenmeleri gereken ve sonra geç kalınabilecek 

konuları bir an önce öğretmektir. Czerny’nin bu 

düşüncesi, kendisinden önce yazılan metotlarda, 

çalışmanın ilk aşamalarında öğrencilere detaylı 

teorik eğitim verilmesini savunan görüşlerden 

farklıdır. Burada Czerny, Cramer gibi sistemli 

metodolojik bir sıra takip edilmesini 

savunmuştur.  

Kendi kendini henüz kontrol edemeyen 

başlangıç öğrencisi, öğretmeniyle mümkün olan 

en sık aralarla görüşmelidir. Czerny şöyle 

demektedir:  



 “Başlangıç öğrencisi ilk üç ay her gün bir 

saat, ya da en azından haftada dört defa ders 

yapmalıdır. Ayrıca, her gün bir saat kendi 

başına çalışmalıdır”. 
20

 

Czerny’nin öğrenciye tek başına çalışma 

izni veren bu düşüncesi, kendisinden önce gelen 

Couperin ve Hummel’in düşüncesinden farklıdır. 

Onlar, başlangıç öğrencisinin, öğretmeni 

olmadan klavyeye dokunmasını doğru 

bulmamaktadırlar.  

İlk ders, bedeni ve elleri doğru tutmayı 

anlatır: 

 “Öğrenci tüm gereksiz hareketlerden 

kaçınmalıdır. Klavyenin tam ortasına 

oturmalıdır. Alçak oturmak elleri yorar. 

Çocuklar ayaklarının altına yükselti koyabilirler. 

Bilekler çok yukarı kaldırılmamalı ya da aşağı 

düşürülmemeli, kol, dirsekten parmak 

eklemlerine kadar düz bir çizgide olmalıdır”.
21

 

Bu açıklamalar, daha eski metotlarda da 

bulunmaktadır ancak Czerny, bunların 

nedenlerini de açıklayarak fark yaratmıştır. 

Metodun I. cildinde, her ay sonunda tüm 

öğrenilenlerin tekrar edilmesi istenir. 

İlk derste Czerny, öğrenciye klavyeyi 

tanıtmaktadır. İkili ve üçlü siyah tuşları, farklı 

oktavları, yarım ve tam sesleri açıklamaktadır. 

Başlangıç dersleri için öğretmenlere iki seçenek 

sunulmaktadır: 

Öğretmenler, ya temel teori konularıyla 

(nota, ölçü vb.) ya da hiç bunlara girmeden ve 

nota okumadan, sadece klavyeyi tanıtarak 

başlayabilirler. Ancak, notasız başlangıç 

yönteminin ön şartı, öğrencinin, öğretilen 

pasajları ezberden kavrayabilmesidir. Czerny’nin 

bu ikinci yöntemi, özellikle, henüz okuma yazma 

bilmeyen öğrencilere uygulanmaktadır.  

                                                 
20 Böhmova, s.78 
21 Böhmova, s.79 

Öğrenci, nasıl oturacağını ve ellerini 

klavyeye nasıl koyacağını öğrenir öğrenmez 

Czerny, hemen tek tek parmaklarla çalışmaya 

başlar. Öğrenci, ezberden, her bir el ayrı ayrı 

önce çok yavaş, sonra hızlanarak alıştırma yapar. 

Bu alıştırma yapılırken elin gereksiz olarak 

gerilmemesine dikkat edilmelidir. 

“İkinci derste ikinci, üçüncü, dördüncü ve 

beşinci parmaklar on-yirmi kere tekrar edilerek 

çalıştırılır. Sağ el ince do, sol el orta do’ya 

yerleştirilir. Ardından birleştirilir………Öğrenci 

her gün en az yarım saat çalışmalı, yeterli hıza 

ulaştığında bir sonraki alıştırmaya geçmelidir. 

Tüm hareketlerin düzenli tekrarı, ezberden 

çalmayı ve göz kontrolünü de arttırır. Bu 

alıştırmalar ezberden öğretilmeli ve ezberi zayıf 

olan öğrencilere de ayrı ayrı ellerle adım adım, 

detaylara dikkat edilerek ve örnekler arasındaki 

farklar açıklanarak öğretilebilir ”. 
22

 

Üçüncü derse Czerny, sadece sol 

anahtarında yazılmış alıştırmalarla başlar 

(Örnek1). Öğrencinin, çalacağı alıştırmaları 

çalmaya başlamadan önce, notaları sesli 

okumasını önermektedir. Alıştırmalar, oldukça 

zor ve uzundur. İkinci alıştırmadan itibaren 

hemen çift seslere (3’lü, 6’lı ve hatta oktav) 

geçmektedir (Örnek 2). Alıştırmaların zorluk 

dereceleri çok hızlı artmaktadır. Aynı şekilde, 

tempolar da çabucak yükselmektedir (Allegro ve 

hatta Molto Allegro). Beşinci dersten itibaren fa 

anahtarı  tanıtılır ve  tüm alıştırmalar aynı 

yöntemle tekrar edilir. 
23

 

Örnek 1 

                                                 
22 Böhmova, s.79 
23 Böhmova, s.80 



 

Örnek 2  

 

Hemen ardından iki diyezli ve iki bemollü 

tonlar gelir. Sırayla artarak yedi diyezli ve yedi 

bemollü tonlara kadar gidilir. Alıştırmalar çok 

uzundur ve 24 ölçüye kadar çıkabilir.  

Czerny’nin en temel teknik problem olarak 

gördüğü konu, gamlardır. Gamları hızlı 

çalabilmek için, başparmağın fonksiyonunu çok 

kesin olarak belirtmekte ve sadece bu konu için 

hazırlık alıştırmaları yaptırmaktadır (Örnek 3). 

Derslerin en başından itibaren gam çalışmalarına 

hazırlık konularına önem verilmektedir.  

Örnek 3  

 

“Başparmak daima klavyenin üstünde ve en 

kısa hareketle geçmelidir. Elin rahatlığı ve 

yapısı bozulmamalıdır. Başparmak, eli, 

kendisiyle beraber çekmemelidir”.  

Czerny gamları, iki elin koordinasyonunu 

sağlamak amacıyla ters hareketle başlatmaktadır. 

Do majörde ters hareket yapıldığında, aynı anda 

yapılan parmak geçişleri hataları azaltmaktadır. 

Çok fazla analiz yapmadan, on iki majör tonun 

tümünde gam yapılmasını savunmaktadır. Minör 

gamları, içerdikleri zorluklar dolayısıyla 

seçmemiştir. 

“Öğrenci bu alıştırmaları, her geçen gün 

biraz daha hızlandırarak, her gün mümkün olan 

en çok tekrarla çalışmalıdır”.  

Gamlar, dörtlü aralık sırasıyla gitmektedir: 

do majör, fa majör, si bemol majör vb. Bu 

sıralama, Czerny’ye göre sürat arttırımı için en 

uygun sıralamadır. Öğrenci, en hızlı 

(prestissimo) çalmaya eğitimin ikinci yılında 

ulaşmalıdır. O düzeye geldiğinde dinamik 

farklılıklar (forte, piano, crescendo vb.) ve iki 

farklı teknikle (tuşeyle) çalabilir: legato ve 

sciolto 
24

. 

  Czerny’nin on iki tonda yapılmasını 

önerdiği ve ‘büyük gam çalışması’ olarak 

tanımladığı  alıştırma aşağıdadır: 
25

 

Örnek 4  

 

Bu alıştırmalardan sonra Czerny, nota 

değerleri, noktalı notalar, suslar ve senkoplar 

gibi, öğrencinin daha zor ritmik durumlarla 

karşılaşacağı alıştırmaları, günlük büyük gam 

çalışmasının yanında yapılması için sunmaktadır.  

                                                 
24 Bu bir non legato teknik olup, açıklaması, “çözülmüş, rahat 

rahat” olarak verilebilir. Czerny, portato yerine, sciolto 

terimini daha çok kullanmaktadır. Portato, piyano icrasında, 
nota değerinin yarısından biraz fazla gibi, uzun staccato 

olarak düşünülebilir. BG.  
25 Böhmova, s.82 

 



16. ve 17. bölümlerde Czerny, süslemelerle 

ilgili örnekler vermektedir. Triller için üç olasılık 

belirtmektedir: 
26

 

Örnek 5 

 

 

Birinci cildin son derslerinde öğrenciler, 

aralıklar, akorlar, dinamik ve tempo 

değişiklikleri ve iki yeni parmak tekniğiyle 

tanışırlar: staccato ve portamento. Ancak, tüm bu 

teknikler içinde legato asıldır, diğerleri istisnadır.  

“Staccato, parmakların küçük ve hafif 

hareketiyle çalınır, elin büyük hareketleriyle 

çalınmamalıdır”.  

I. cildin sonunda Czerny, derslerle ilgili 

genel önerilerde bulunur: 

“Dersin sağlam ama aynı zamanda neşeli ve 

canlı olması gerekir. ...... İyi ruh hali, hayatın 

diğer alanlarında olduğu gibi,  derste de 

önemlidir”.  

Czerny, çalınacak bestelerin seçimi için 

şunları söylemektedir:  

“Melodilerin basit pasajlar içerdiği ve 

beceri geliştiren besteler seçilmelidir”.  

Czerny’nin, alıştırmalarının doğru 

uygulaması için söyledikleri çok ilginçtir:  

“Alıştırmaları çalışırken, günümüzde sıklıkla 

yapılanın aksine, öğrenciler zorlanmamalı ve bu 

onlara ceza gibi yaptırılmamalıdır. Onlar için 

alıştırmalardan daha önemli olan, içinde 

pasajların bulunduğu rondo, varyasyon gibi 

eserlerin tümünü çalışmaktır. Gençler, 

alıştırmaları genellikle (ki aslında alıştırmalar 

onlar için faydalıdır) kuru ve sıkıcı 

bulmaktadırlar. Bu yüzden alıştırmalara kıyasla, 

adı geçen eserleri daha zevkle çalmaktadırlar. 

                                                 
26 Böhmova, s.83 

 

Bu ciltte yer alan çalışmalar, sadece gam 

konusunda beceri geliştirmek içindir. Çünkü bu 

becerileri ilk yıllarda geliştirmek gerekir”. 
27

 

İkinci cilt, parmak numaraları ve pratik 

örnekler üzerinde yoğunlaşmıştır. Czerny’ye 

göre,  hareketleri sadece bilmek yeterli değildir. 

Bunların sağlam bir şekilde yerleşmesi, 

mekanikleşmesi ve otomatikleşmesi 

gerekmektedir. Çalma mekanizması, yorgunluğa 

ve gerilmeye yol açmadan, otomatik olarak 

gerçekleşmelidir. En iyi parmak numarası, en 

doğal ve en kolay olanıdır. Parmaklar, kendi 

doğal sıralamasında kullanılmalı, I. parmağın 

siyah tuşlara gelmesinden kaçınılmalıdır. Eğer 

pasaj uygun olmayan parmakla başlıyorsa, 

hemen ardından doğru parmaklara geçilmelidir.  

Üçüncü cilt, performansa yöneliktir. 

Oldukça geniştir ve 20 bölümden oluşmaktadır. 

Diğer 19. yy metotları, önemli problematik 

konularda kısa ve yetersiz açıklamalarda 

bulunmaktayken, Czerny’nin metodu detaylı ve 

açıklayıcıdır. Czerny, önceliği, farklı gürlük 

derecelerine vermiştir. Öğrenci, gamları, 

pianissimo’dan  fortissimo’ya kadar ve 

moderato’dan prestissimo’ya kadar çalmalıdır. 

Beş parmak alıştırmalarında farklı parmaklara 

vurgu konulabilir. En hafif pianissimo bile temiz 

ve duyulabilir olmalıdır. En güçlü fortissimo da, 

sesin güzelliğini bozmamalıdır.   

Ardından, gamlar farklı dinamiklerle 

(nüanslarla) yapılır. Mezzoforte başlayan pasaj, 

forte’ye çıkar. Daha sonra, forte başlayan pasaj, 

fortissimo’ya yükselir. 

“Melodik sesler, sağlam tutulan ama rahat 

ellerle ve bağlı çalarak elde edilir”. 

Czerny’nin günümüz anlayışlarına uygun 

düşüncesine göre crescendo, eli yorarak ya da 

parmakları kaldırıp yukarıdan basarak elde 

edilmemelidir. Bunun yerine, elin kendi ağırlığı 

ve gücü kullanılmalıdır.   

Ona göre, eğer besteci farklı bir tuşe 

belirtmemişse, legato temel alınmalıdır.  

Portatoda sesler, kendi uzunluklarının yaklaşık 

üçte ikisi kadar düşünülmelidir. Yavaş tempoda 

tüm koldan yapılmalıdır, daha hızlı tempolarda 

parmaktan yapılabilir. Staccato, altına konulan 

noktayla belirtildiği durumların dışında da, 

aralarında sus bulunan kısa notalar için 

                                                 
27 Böhmova, s.84 



kullanılabilir. Eli çok fazla kaldırmadan, 

parmakları tuşlardan kesin ve kısa biçimde 

çekerek yapılır. Bütün bu tuşeler gamlarda, piano 

ve forte nüanslarıyla çalışılmalıdır.  

Herbir eserin tempo seçimi, karakterine ya 

da içinde en hızlı notaların olduğu ölçüye göre 

ayarlanabilir. Czerny, Maelzel metronomunun 

kullanımını, sadece eserin temposunu 

kesinleştirmek için değil, aynı zamanda 

başlangıç öğrencilerinin tempoyu düzgün 

tutmaları için de gerekli görmektedir. İleri 

düzeydeki müzisyenler ise, kendi çaldıkları 

eserlerin temposunu hassaslaştırmak için 

metronomla kontrol yapabilirler.  

Czerny, parçaların üç aşamada çalışılmasını 

önermektedir. Önce, doğru parmak 

numaralarıyla yavaş tempoda çalışılmalı, 

ardından, tempo arttırılmalı ve son olarak da, 

nüanslar üzerinde detay çalışması yapılmalıdır. 

Czerny’nin pedalla ilgili düşünceleri, çağdaş 

anlayışa göre zayıftır ancak bu dönemde, pedal 

kullanımıyla ilgili birçok anlaşmazlığın olduğu 

da göz önüne alınmalıdır. Czerny, sağ pedalın 

kullanımını yeni bir piyano çalma tekniği olarak 

ifade etmektedir. Ona göre, bu şekilde çalmak,  

sesi daha güçlü hale getirebilir, akorlar daha 

ifadeli bir biçimde bağlanabilir. Ancak, pedal 

kullanımı, farklı bestecilere göre farklı şekillerde 

olmalıdır.  

Başlangıç derslerinin gerekliliklerini 

karşılamak üzere, Op. 500’ün birinci cildinden 

53 sayfalık bir bölüm “Kleine theoretisch-

practische Pianoforte-Schule für Anfanger Op. 

584” 
28

 adıyla basılmıştır. 

Czerny’nin op. 500 metodu, anıtsal bir 

çalışmadır. Kendi dönemine göre oldukça 

metodik bir yaklaşım göstermektedir. İlk 

derslerinden itibaren, en yüksek hıza odaklanmış 

olması gibi özelliklerinden dolayı, günümüz 

piyano öğretiminde, eğitimcilerin 

kullanamayacağı öğeler içermektedir. 

Günümüzde bu gelişme, küçük adımlarla ve 

aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Başlangıç 

aşamalarında teknik öğelerin ön plana çıkartılıp 

müzikal öğelerin geriye atılması, öğrencinin 

müzikal olarak yetersiz gelişmesine neden 

olabilir. Bu eksikliği Czerny, elinizde tuttuğunuz 

op. 599 gibi daha sonra yazdığı metotlarında, 

                                                 
28 Başlangıç Öğrencileri İçin Küçük Teorik ve Pratik Metot - 

Viyana, Diabelli 

müzikal ifadelere daha çok yer vererek 

gidermektedir.  

Czerny’nin bu metodu, parmak tekniğinin 

hala geçerli olmasına rağmen, kol kullanımının 

da ilk olarak doğru şekilde formüle edildiği 

metottur. Dönemin Beethoven ya da Liszt gibi 

bestecilerinin eserlerinde, kolun aktif kullanımı 

olmadan doğru bir performans gerçekleştirmek 

olası değildi.  

Czerny, Viyana okulunun önemli ve  sağlam 

yapı taşlarındandır ve kendi öğrencileri 

tarafından takip edilen bir piyano pedagojisi 

geleneğini yaratmıştır. 
29

 

 

4. İFADELER, PARMAK 

NUMARALARI VE PEDAL KULLANIMI 

HAKKINDA 

 

Bir müzik cümlesi, kullanılan farklı ifade 

belirteçleriyle, farklı anlamlar kazanabilir. Tek 

bir bağın ya da vurgunun yer değiştirmesi, eserin 

değişik yorumlanmasına yol açabilir. Temel çıkış 

noktası, bestecinin isteklerinin tam olarak 

anlaşılması olmalıdır ancak burada önemli 

sorunlar ortaya çıkabilir: 

1) Müzik tarihinde, özellikle belirli 

dönemden önceki yapıtlarda besteciler, 

müziğin anlatımsal özellikleriyle ilgili 

detaylı açıklamalar koymamışlardır. Bu 

alışkanlığın gelişmesi, çok sesli müziğin 

daha karmaşık ve sistematik hale gelmesini 

beklemiştir. Bu nedenle, bugün 

kullandığımız birçok edisyonun, konunun 

uzmanı kişilerce yeniden düzenlenerek 

yazıldığı unutulmamalıdır. Ancak, editörler 

de, kendi müzikal düşüncelerine sahip, 

sübjektif davranabilen müzisyenler 

olabilirler ya da, içlerinde bulundukları 

dönemin anlayışları, hazırladıkları 

edisyonda oynamalar yapmalarına olanak 

sağlamış olabilir. Dolayısıyla, sonradan 

hazırlanan edisyonların birbirleriyle tam 

uyum içinde oldukları söylenemez; 

bestecinin orijinal fikirlerini de, çok 

uzaklaşmamış olsalar bile, tartışılmaz bir 

kesinlikte yansıtmaları beklenemez. 
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2) Bazı yayınlar, bestecinin orijinal el 

yazmalarını ve ilk basımlarını rehber 

edinerek, üstünde düzeltme ve geliştirme 

yapmadan yayınlanmışlardır.
30

 Ancak, 

bestecinin içinde bulunduğu dönemdeki nota 

yazım anlayışlarının kıtlığı ya da bestecinin 

titiz davranmayarak sadece ana hatları 

belirtmiş olması, bu edisyonların 

hazırlanışlarının temel güçlüklerini 

oluştururlar. 

3) Elinizdeki Czerny albümü hazırlanırken 

de, benzer güçlüklerle karşılaşılmıştır. 

Dünya genelinde basılmış olan Czerny op. 

599 edisyonlarının çoğu incelenmiş, 

bestecinin, op. 500 metodunda detaylı 

açıkladığı görüşleri de göz önünde 

bulundurularak, bir sonuca ulaşılmıştır. 
31

 

Bağ değişikliklerinin alıştırmanın 

karakterini etkilediği durumlarda, bu 

farklılık, dipnot olarak belirtilerek, çalan 

kişinin bilgisine sunulmuştur. Örneğin, 29 

numaralı alıştırmada benzer bir durum 

vardır. Bağın farklı kullanımı, ifadeyi 

tamamen değiştirmektedir.: 

 

 

Pozzoli – Ricordi Edisyonu 

 

Schirmer Edisyonu 

 

 Müziği, tüm duygu ve düşünceleriyle notaya 

yansıtmak olası değildir. Her zaman basılı nota, 

çalıcıya yol gösteren bir rehber olarak kabul 
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31 Ülkemizde uzun yıllardır kullanılan Pozzoli edisyonundan  

radikal biçimde uzaklaşmamaya ve bu şekilde, bu edisyonu 

da kullanan öğretmen ve öğrenciler nezdinde karmaşa 

yaratmamaya da özen gösterilmiştir. 

edilmelidir. Dönem özellikleri, bestenin, 

bestecinin karakteri ve hatta eserin yazıldığı 

çalgının kapasitesi de dikkate alınarak, 

yorumcunun, kendi kişiliği ve müzikal 

derinliğiyle ortaya yeni bir yaratı çıkartması 

beklenir. Bu böyle olmasaydı, müzik sanatının 

geniş yaratıcı özelliğinden ödün verilmiş olurdu. 

4.1.Parmak Numaralarının Belirlenmesi 
32

: 

Yüksek müzikal ve teknik kapasitede 

çalabilmek için piyanist, elinin anatomik 

gerçeklerine uygun ve mümkün olan en az 

gerginlik ve enerji tüketimiyle çalmak 

zorundadır. Uygun olmayan numaralandırmanın 

piyaniste fazladan fiziksel zorluklar çıkartacağı 

ortadadır. Ancak, bu konuda da dikkat edilmesi 

gereken noktalar vardır: 

1. Gam ve arpejler gibi standart 

numaralandırmanın mümkün olduğu 

durumlar dışında parmak seçimleri, kişinin 

el yapısının özelliklerine uygun olarak 

yapılmalıdır. Czerny alıştırmaları her yaştan 

piyano öğrencisi çaldığı için, öğretmenler, 

alıştırmaları çalıştırırken bireysel özelliklere 

uygun numaralandırma yapabilirler.  

2. Birçok alıştırma, farklı parmak 

kombinasyonları denenerek de yapılabilir ki 

bu, aslında, piyano eğitiminin verimini 

arttıran bir yöntemdir.  

3. “Tekrar tekniği” öğreten alıştırmalarda 

yapılan standart numaralandırma, dönemin 

çalgılarının teknik kapasitesine uygun olarak 

yazılmıştır. Günümüz piyanosunda, böyle 

çalmakta bir sakınca olmadığı gibi, alternatif 

numaralandırma da yapılabilir. Modern 

piyano, çalanın parmak hareketlerine, birçok 

farklı yöntemle de yaklaşılsa, hassas yanıtlar 

verebilecek kapasitededir.  

4.2.Pedal Kullanımı: 

Profesyonel ortamlar dışında, ülkemiz 

piyano eğitiminin en büyük eksikliklerinden biri, 

pedal kullanımının çok yüzeysel olarak 

geçiştirilmesidir. Rubinstein’a göre pedal, 

“piyanonun ruhudur”. Chopin’e göre, “pedal 

kullanımını öğrenmek, bir ömür boyu süren zor 

bir iştir.”  
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Czerny’nin eserlerinin yazılmış olduğu 19. 

yy.’ın ilk yarısı, modern pedal tekniğinin 

doğduğu, ancak, özellikle başlangıçta çok da 

sempatiyle bakılmadığı bir dönemdir. Yüksek 

ses vermek amaçlı kullanıldığı erken dönemlerde 

pedal, eserin birçok bölümünde, uzun sürelerle 

basılı tutuluyordu. Czerny’den aktaralım: 

“Beethoven, genelde, pianoforte eserlerini 

kendisi seslendirirken, notanın üstünde yazandan 

daha sık pedal kullanmıştır.”
33

 

Czerny’nin diğer aktarımlarında, 

Beethoven’ın, çok uzun süreler boyunca pedalı 

temizlemeden tuttuğu vurgulanmaktadır. Ancak, 

gerek bestecinin işitme kaybı, gerek de dönemin 

Viyana piyanolarının ses kapasitesi günümüz 

piyanosundan farklı olduğu için, bu kullanımın, 

bugün öngördüğümüzden daha farklı sonuçlar 

verdiği söylenebilir.   

19. yy.’ın ikinci yarısına yaklaşıldığında ise, 

pedalda “zaman” kavramı artık iyice oluşmuştu. 

Bu dönemde, “senkoplu” ve “yarım” pedal 

teknikleri gelişecek, bu sayede istenilen etkiler, 

armonik karışımlara yol açmadan elde 

edilebilecekti. 

Czerny, pedalın, çok tartışılarak ve 

denenerek gelişmeye başladığı bir dönemde 

yaşadı. Hocası Beethoven ve öğrencisi Liszt, 

eserlerinde pedal etkilerini sıklıkla 

kullanıyorlardı. Ayrıca, Hummel ve Clementi 

gibi pedalı daha sakınarak kullanan besteciler 

hariç, “hemen hemen tüm çağdaş besteciler, 

sıklıkla pedal kullanırlar…” diyen Czerny’nin 

de, kendi bestelerinde pedal kullandığını 

varsaymak yanlış olmaz. 

Bununla beraber, Czerny’nin eğitimci yanı, 

pedalın abartılı kullanımına karşıdır. Daha sonra 

Chopin’de de görülecek olan, “öncelikle işi, 

gerçek bir legatoyla parmaklara yaptırtmak” 

anlayışı, Czerny’de de hâkimdir. Pedalın sınırlı 

kullanımını savunmakta, öncelikle parmakların 

doğru eğitilmesini öğütlemektedir. 

Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak, 

Czerny alıştırmalarda pedal kullanımıyla ilgili şu 

sonuçlara varılabilir: 

1. Czerny’de pedalı tamamen reddeden bir 

anlayış gerçekçi değildir. Aksine, parmak 

çalışması doğru biçimde sağlamlaştırıldıktan 

                                                 
33 Gültek, s.408 

sonra, öğretmen gözetiminde sınırlı  pedal 

uygulamaları yapılabilir. Aslında bazı 

alıştırmalar, pedalı reddederek gerçek 

karakterlerini bulmaktan uzaklaşabilirler.  

2. Piyano eğitim süreci içinde bir kural 

olarak kabul edilen, pedalın, parmak 

kusurlarını örtmek amacıyla kullanımından, 

doğal olarak, Czerny alıştırmalarında da 

uzak durulmalıdır. Pedal, ekonomiyle, 

sakınılarak kullanılmalıdır.  

3. Pedaldan elde edilen etki, besteciye, 

döneme, eserin tonalitesine göre 

değişebildiği gibi, sıklıkla, çalgıdan çalgıya 

ya da ortamın akustiğine göre de değişebilir.  

Kanımca, Czerny alıştırmaların bazıları, 

sakınarak kullanmak kaydıyla, pedal ile müzikal 

karakterlerini daha iyi bulabilirler. Ayrıca, 

öğrencinin pedal tekniğini anlamasında da 

uygum ortam oluşturabilirler.  

 

5. SON SÖZ 

 Son yüz elli yıldır piyano eğitiminde 

standartlaşmış olan Czerny Op. 599, bu 

popülerliğinin bedelini “sıkıcılaşarak” ve “yanlış 

anlaşılarak” ödemiştir. Başlangıçta da 

belirttiğimiz gibi, günümüzde öğretmen ve 

öğrenciler tarafından sıklıkla kuru teknik 

alıştırmalar olarak görünen bu albüm, aslında 

bestecisi tarafından müzikal yönleri ön plana 

çıkartılarak yazılmıştır.  

Salt tekniğe dayalı, doğru müzikal 

algılamadan uzak bir piyano eğitiminin gerçekçi 

olmayacağı fikrinden hareketle, öğrenci ve 

öğretmenlerin, alıştırmaların karakterleri, yapısal 

ve teknik altyapıları, Czerny’nin döneminin 

eğitim anlayışları ve bestecinin yöntemlerini 

doğru anlayarak bu çalışmayı 

gerçekleştirmelerinin çok daha yararlı olacağını 

düşünüyorum.  

Piyano eğitiminin verimini düşüren gereksiz 

önyargılardan uzak bir anlayışla hazırlanan 

“Czerny op.599 100 Alıştırma” albümünün, 

öğrencilerimizin çalışma verimini arttırması 

dileğiyle… 

     Buğra Gültek  
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